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High five! 4 Juhlapäivät

St. Patrick’s day (17th of March)
Pyhän Patrickin päivää vietetään Irlannissa 17. maaliskuuta. Päivä on vuonna v. 461 
kuolleen pyhimyksen kuolinpäivä. Pyhä Patrick on Irlannin suojeluspyhimys, joka toi 
kristinuskon Irlantiin. Alun perin uskonnollinen juhla on sittemmin saanut myös  
maallisia piirteitä. 17.3. juhlitaan irlantilaista kulttuuria ja perinteitä joka puolella 
maailmaa. Irlannissa koululaisilla on vapaapäivä. Pyhän Patrickin päivänä järjestetään 
juhlia, erilaisia tapahtumia ja valtavia paraateja. New Yorkissa paraatiin osallistuu 
vuosittain n. 150 000 ihmistä. Useissa maissa valaistaan julkisia rakennuksia vihreällä 
valolla, ja jopa jokien vesiä värjätään vihreäksi St. Patrick’s dayn kunniaksi. Legendan 
mukaan Pyhä Patrick karkotti kaikki käärmeet Irlannista – Irlannin saarella ei ole  
lainkaan käärmeitä.

Pukeudutaan vihreään
Vihreä väri on Irlannin ”kansallisväri”, Irlannin lempinimikin on “Emerald Isle”, 
smaragdisaari. Sovitaan päivä, jolloin jokainen pukeutuu mahdollisuuksien mukaan 
vihreisiin vaatteisiin tai asusteisiin.

Tehdään apilakoristeita luokkaan
Taustatietoa: Apila on tyypillinen St. Patrick’s day -koriste. Pyhä Patrick käytti apilaa ja sen 
kolmea lehteä kristinuskon symbolina: lehdet kuvastavat Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Sateenkaari-jatkotarina
Kerrotaan englanniksi, mitä sateenkaaren päästä voi  
löytyä. Ensimmäinen oppilas aloittaa sanomalla  
esimerkiksi: “At the end of the rainbow I find gold.”  
Seuraavaa toistaa edellisen ja lisää uuden sanan.  
“At the end of the rainbow I find gold and a ring.”  
Jatketaan, kunnes kaikki ovat lisänneet listaan oman sanansa. Sateenkaari voidaan 
maalata yhdessä sekä kuvittaa ja nimetä englanniksi sen päässä olevat asiat.

Kolme toivomusta
Kirjoitetaan englanniksi kolme toivetta, jotka esitetään Leprechaunille. Aiheesta voi tehdä 
myös pienen näytelmän.

Tiedonhankintaa
Etsitään netistä kuvahaulla, mitä koristeita Pyhän Patrickin päivänä käytetään esim. 
hakusanoilla: St. Patrick’s Day decorations. Opettajan kannattaa tarkistaa sivut ennen 
oppituntia.

Esitellään Leprechaun
Kirjoitetaan Leprechaunin esittely englanniksi ja piirretään kuva.
Taustatietoa:  
Leprechaun [leprəkɔːn] on irlantilaisissa kansansaduissa esiintyvä haltia. Leprechaun 
kuvataan parrakkaaksi pieneksi mieheksi, jolla on päässään korkea hattu. Leprechaun on 
suutari, ja sillä on pata täynnä kultaa piilotettuna sateenkaaren päähän. Jos ihminen saa 
leprechaunin kiinni, se toteuttaa kiinniottajan kolme toivomusta, jotta pääsisi vapaaksi. 


